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چکيده
در بيشتر کشورها ،دادههاي پانلي براي بررسي خانوارهاي مختلف در طي زمان وجود ندارد ،اما دادههاي مقطعي
موجود هستند .با استفاده از دادههاي مقطعي نميتوان مجموعه مشخصي از خانوارها را طي سالهاي متوالي
مورد بررسي قرارداد .براي رفع این مشکل ،از دادههاي شبهپانل استفاده ميشود .رویکرد شبهپانل با استفاده از
دادههاي مقطعي تکرار شده ،نسلهایي از خانوارها را در طي زمان ایجاد ميکنند .ویژگي این روش ،ردیابي
عملکرد هر نسل در طي زمان است .در اینجا ،این نمونه با  32دوره زماني و  32نسل به بررسي تحرک درآمدي
مطلق در نسل سني ميپردازد .تحرک درآمدي معياري است که ميزان نابرابري فرصتها را در یک جامعه
اندازه ميگيرد .تحرک درآمدي به دو صورت مطلق و شرطي اندازهگيري ميشود .در تحرک شرطي ،اثرات ثابت
در نظر گرفته ميشود ،اما در تحرک مطلق ،اینگونه نيست .اثرات ثابت پارامتري است که ناهمگني را در بين
افراد نشان ميدهد .نتایج پژوهش نشان مي دهند که تحرک مطلق در کشور پایين بوده و نابرابري فرصتي در
طي زمان در حال کاهش بوده ،اما سرعت کاهش نابرابري پایين است.
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 .5مقدمه
نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي در طول تاریخ بشر همواره یکي از مباحث اصلي مصلحان و محققان
اجتماعي بوده است .تأثير نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي بر ثبات سياسي و انسجام اجتماعي از
دغدغههاي اصلي سياستگذاران و محققان اقتصادي و اجتماعي بوده است .در اغلب موارد ،بروز چنين
نابرابريهایي علت اصلي شکلگيري فقر جوامع را توضيح ميدهد .امروزه نيز کماکان مسائل فقر و
نابرابري در زمره مسائل حاد جوامع بشري به شمار ميآیند که اگر شناسایي و کاهش نيابند؛ ميتوانند
بازتوليد شوند و از نسلي به نسل دیگر منتقل گردند .تداوم بين نسلي آنها ميتواند به مانعي پایدار در
جهت دستيابي به مراحل باالتر رشد و توسعه مبدل شود.
اکثر مطالعات انجامشده درزمينه فقر بهصورت ایستا ميباشند؛ اما در بيشتر موارد ،بررسي تغييرات
رفاه در یک جامعه از طریق بررسي پویا از توزیع درآمدي امکانپذیر است .درواقع بررسي ایستا از
فقر ،بهخوبي نابرابري را در یک جامعه منعکس نميکند .به همين منظور ،این مطالعه ميکوشد با
نگاهي پویا فقر و نابرابري در ایران را مطالعه کند .یکي از مباحث مرتبط با نابرابري ،تحرک درآمدي
است .تحرک درآمدي مربوط به تغييرات وضعيت اقتصادي خانوارها از یک دوره زماني یا یک نسل به
نسل دیگر است .مزیت اصلي تحرک درآمدي ،اندازهگيري نابرابري فرصتي و سالمت اقتصادي یک
کشور است .تحرک درآمدي از طریق تغييرات توزیع درآمدي خانوارها در طي زمان ،ميزان نابرابري
فرصتي را اندازه مي گيرد .این معيار به موقعيت اجتماعي و اقتصادي افراد وابسته است .تفاوت در
شرایط اجتماعي و اقتصادي افراد ميتواند باعث به وجود آمدن نابرابري فرصتها شود .نابرابري
اجتماعي و اقتصادي ميتواند مربوط به شرایط کنوني و یا آتي افراد و خانوارها باشد؛ مانند نابرابري
در فرصتهاي شغلي ،تحصيلي ،درآمدي و یا مصرفي ،موقعيت خانوادگي و موارد دیگر.
این حالت نشان ميدهد افرادي که فاقد جایگاه اجتماعي و اقتصادي بهتري هستند ،روزبهروز
فقيرتر خواهند شد .نتيجه چنين وضعيتي رشد نابرابري بين افراد آن جامعه است .بروز چنين
نابرابريهایي منجر به شکلگيري فقر ميشود که اگر به نحو مناسبي با آن برخورد نشود ،ميتواند
بازتوليد شود و از نسلي به نسل دیگر منتقل گردد .اگر دو جامعه در نظر گرفته شوند که تحرک
درآمدي بين آنها متفاوت است ،انتظار ميرود سطح رفاه و ميزان نابرابري در این دو جامعه نيز با
یکدیگر متفاوت باشد .خانوارهایي که در جامعهاي با تحرک درآمدي باالتر زندگي ميکنند ،انگيزه
باالتري براي تالش بيشتر جهت باال بردن توزیع درآمدي خوددارند؛ زیرا در این جامعه ،نابرابري
فرصتي (نابرابري در فرصتهاي شغلي ،تحصيلي ،درآمدي و از این قبيل) در بين افراد کمتر است.
افراد این جامعه به دليل پایين بودن نابرابري فرصتي ،رفاه بيشتري را تجربه ميکنند .عکس این قضيه
در مورد افرادي صدق ميکند که در یک جامعه با تحرک درآمدي پایينتر زندگي ميکنند .در این
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جامعه ،نابرابري فرصتي باال است .این حالت نشان ميدهد افرادي که جایگاه اجتماعي و اقتصادي
بهتري دارند ،همواره در آن جایگاه باقي خواهند ماند؛ اما افرادي که فاقد چنين جایگاهي هستند،
روزبهروز فقيرتر خواهند شد.
نتيجه چنين وضعيتي ،رشد نابرابري در بين افراد آن جامعه است .این نابرابري ميتواند به نسلهاي
بعدي نيز سرایت کند و وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنها را نيز تحتالشعاع خود قرار دهد .براي مثال
فردي که موقعيت خانوادگي یا اجتماعي مناسبتري دارد ،ميتواند فرصتهاي شغلي ،تحصيلي و درآمدي
بهتري نسبت به دیگر افراد که فاقد چنين جایگاهي هستند ،داشته باشد (.)Canelas & Gardes , 2010
براي اندازهگيري تحرک مطلق به دادههاي پانلي بلندمدت نياز است ،زیرا تحرک درآمدي ماهيتاً
فرایندي بلندمدت و پویا است .در بسياري از کشورهاي درحالتوسعه ،کمبود دادههاي پانلي که در
آن ،افراد بهطور خاص در طول زمان ردیابي شوند ،وجود دارد .به همين علت ،دیتون 1در سال 1891
پيشنهاد کرد که در صورت عدم دسترسي به دادههاي پانلي ميتوان با استفاده از دادههاي مقطعي
تکرار شده ،دادههاي شبهپانل را ایجاد کرد .به همين منظور ،در این مدل سعي شده است تا با استفاده
از رویکرد شبهپانل و به کارگيري دادههاي مخارج خانوارهاي شهري ایران طي دوره زماني -1282
 1231تحرک مطلق بهصورت غيرخطي مورد بررسي قرار گيرد.
 .2اهميت و کاربرد تحرک درآمدي
مطالعات متعددي درزمينه تحرک درآمدي با استفاده از دادههاي شبهپانل انجامشده است که ميتواند
مساعدت شایان توجهي به فراهم آوردن اطالعات پيشنياز کند .در مطالعات خارجي ویال و اوردنانا
( )Ordenana & Villa, 2012با استفاده از دادههاي شبهپانل در طي سالهاي  3223تا  3212اثر
کارآفریني را بر روي بهبود تحرک درآمدي سرپرستهاي خانوار در اکوادور مورد بررسي قراردادند.
آنها با استفاده از روش تخمين  GMMاثرات کارآفریني را بر روي تحرک درآمدي تخمين زدند .نتایج
نشان ميداد رابطه معنيداري بين تحرک مطلق و کارآفریني وجود دارد .کارآفریني بر روي افزایش
درآمد نسلها اثر مثبت داشته و ميانگين درآمد نسلها را افزایش داده و همچنين کارآفریني در بين
نسلهاي موردنظر باعث ایجاد همگرایي درآمدي شده ،و البته در مواردي که سرپرست خانوار زن
بوده ،اثرات کارآفریني باعث افزایش بيشتر ميزان تحرک درآمدي شده است.
کاردز و کانالز ( )Canelas & Gardes, 2010با استفاده از رویکرد شبهپانل طي سالهاي 3222
تا  ،3228فقر ،نابرابري و تحرک درآمدي را در اکوادور موردبررسي قراردادند .آنها نشان دادند عملکرد
اکوادور در کاهش فقر و نابرابري نتایج متضادي داشته است .فقر در اکوادور طي زمان کاهشیافته،
1. Deaton
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اما نابرابري طي دهههاي گذشته تغييرات قابلتوجهي نداشته است .طي سالهاي  3222تا ،3228
 32درصد از ثروتمندترین افراد جامعه بيش از  12درصد از درآمد کل را در اختيار داشتند؛ درحاليکه
بيشترین سهم  32درصد از فقيرترین افراد جامعه 4 ،درصد از درآمد کل بود .این امر نشاندهنده آن
است که مهمترین مانع براي غلبه بر فقر ،توزیع نابرابر فرصتها ،امکانات و منابع است.
از طرفي ،با وجود کاهش نرخ فقر در طي سالهاي  3222تا  ،3228تفاوت زیادي بين مناطق
روستایي و شهري وجود داشت ،مناطق روستایي فقيرتر بودند و نرخ فقر و نابرابري باال بود .آنها
همچنين تحرک درآمدي را نيز بهعنوان معياري از برابري فرصتها موردبررسي قراردادند .نتایج،
نشاندهنده آن بود که تحرک مطلق پایين است .نتایج مطالعه ،همچنين نشان ميداد که تعداد زیادي
از این افراد با احتمال باال در دوره بعدي نيز فقير باقي ميمانند .نتایج تخمين دادههاي سالهاي
 3229تا  ،3228نشان ميداد که تداوم فقر در اکوادور باال است و  93درصد از افرادي که در سال
کالونيکو
 3229فقير بودند با احتمال مساوي با یک ،در سال  3228نيز فقير باقي ميمانند.
( )Calonico, 2006طي سالهاي  1883تا  ،3222با استفاده از دادههاي هشت کشور آمریکاي
التين (آرژانتين ،برزیل ،شيلي ،کلمبيا ،کاستاریکا ،مکزیک ،اروگوئه و ونزوئال) ،نابرابري و تحرک
درآمدي را در این هشت کشور مورد بررسي قرارداد .وي جهت بررسي این پدیده از رویکرد شبه پانل
پویاي خطي استفاده کرد .نتایج ،حاکي از آن بود که تحرک مطلق در بيشتر کشورها پایين است.
پایين بودن تحرک مطلق بيانگر آن است که نابرابري طي زمان استمرار خواهد یافت و تالش فردي
نميتواند بر نابرابري غلبه کند .در مورد تحرک شرطي ،مقادیر متفاوتي یافت شده ،اما درمجموع،
تحرک شرطي در چندین کشور بسيار پایين است .در این حالت ،عملکرد بازار کار رضایتبخش نيست
و تکانههاي درآمدي ،نابرابري را وسعت ميدهند.
اتکينسون ( ،)Atkinson, 1992معصومي ( ،)Maasoumi, 1998سوالن ( )Solon, 1992و
فيلد و اوک ( )Fields and Ok, 1999بررسيهاي متعددي درزمينه تحرک درآمدي ارائه کردهاند.
آنها معتقدند «تحرک درآمدي» تغييرات درآمدي افراد در طي زمان است بوده ،و مطالعه تحرک
درآمدي از مطالعاتي که صرفاً بر روي فقر صورت ميگيرند ،متمایز است.
مطالعات صورت گرفته بر روي فقر مبتني بر بررسي مقاطعي نامشخص ،و مبناي اصلي مطالعه
تحرک درآمدي ،مطالعه افرادي مشابه و یا گروهي مشخص در یک جامعه در طي زمان است .بهمنظور
مطالعه دقيق ،چارچوبي در نظر گرفتهشده است که در آن جامعه توزیع درآمدي با  𝑅+nنمایش داده
ميشود n .تعداد جمعيت است و باید  n<=1باشد .فرض کنيد ) 𝑛 𝑥  ،𝑥 = (𝑥 1 , … . ,بردار درآمدي
در سال اوليه باشد .این بردار واحدهاي فردي مشابهي را نشان ميدهد که در طول زمان ردیابي
ميشوند .شرط الزم در این روند ،حفظ واحدهاي فردي مشابه در سالهاي بعدي است .بردار درآمدي
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افراد در سالهاي بعدي توسط ) 𝑛 𝑦  𝑦 = (𝑦1 , … . ,نمایش داده ميشود .آنچه در مبحث تحرک
بيان ميشود ،آن است که درآمد افراد در طي زمان در حال تغيير است و این تغييرات توزیعي در
الگوي تحرک درآمدي توسط مدل 𝑦 → 𝑥 در دو دوره از زمان یا بهطور عموميتر در دورههاي زماني
بيشتر توسط مدل → 𝑧 → 𝑦 → 𝑥 معرفي ميشود.
بر اساس این چارچوب ،شاخص تحرک بهصورت یک تابع پيوسته تعریف ميشود که بهصورت
 𝑓: 𝑅+2𝑛 → Rاست .با استفاده از این تفسير ميتوان بيان کرد تغييرات 𝑦 → 𝑥 تحرک بيشتري را
نسبت به 𝑤 → 𝑧 نشان ميدهد ،اگر )𝑤  𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑓(𝑧,باشد .اکثر تحليلگران از همبستگي بين
توزیع درآمد اوليه و ثانویه براي انتخاب توزیع درآمدي با تحرک باالتر استفاده ميکنند .شاخصي که
براي اندازهگيري تحرک درآمدي استفاده ميشود؛ بهصورت  f r x, y   1  r x, y است که در
تابع  r x, y مقادیر  xو  yداراي همبستگي هستند .براي توضيح مختصر نظریه تحرک درآمدي،
از سه مثال استفاده شده است.
مثال اول
در این مثال ،بر اساس مقدار 𝑟𝑓 در حالت ( )1احتمال وقوع تحرک درآمدي صفر است .این نتيجه به این
دليل است که در حالت ( )1هيچگونه تغييرات درآمدي رخ نميدهد و تغييرات درآمد ثانویه افراد کامالً بر
اساس درآمد اوليه تعيين ميشود .درواقع ،این حالت نشاندهنده یک وابستگي زماني کامل بين درآمد اوليه

و ثانویه است .بنابراین مقدار  r x, y به دليل وجود همبستگي زماني کامل بين درآمد اوليه و ثانویه برابر با
یک ميشود .اگر این مقدار از عدد یک کسر شود ،در این صورت ،مقدار  frبرابر با صفر ميشود ،که نشانگر
عدم وجود تحرک درآمدي است .در بين حالتهاي ( )3و ( ،)2حالت ( )3تحرک بيشتري را نسبت به حالت
( )2تجربه ميکند؛ زیرا در حالت ( )3تغييرات درآمد اوليه نسبت به درآمد ثانویه باالتر از تغييرات درآمدي در

حالت ( )2است .بر اساس تابع  f rدر حالت ( )2مقدار  f r x, z برابر با عدد  ،1درحاليکه در حالت ()3
مقدار  f r x, y برابر با عدد  3است.
( 4و I. x=)3
( 4و )3
( 3و II. x= )4
 4( =yو )3
( 3و III. x= )3
 2( = zو )1
مثال دوم
مثال زیر نيز شبيه به حالت باال است که ميتواند به درک این موضوع کمک کند:
( 1و I. x=)3
( 1و )3
( 3و II. x= )2
 2(=yو )1
( 13و III. x= )4
 3 ( = zو )3
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با توجه به توضيحات ارائهشده در قسمت فوق ،در این مثال بجز حالت ( )1در بقيه حالتها درآمد
اوليه نسبت به درآمد ثانویه با یک نسبت ثابت افزایشیافته است .در حالت اول ،ميزان تحرک درآمدي
صفر بوده ،زیرا تغييراتي در روند درآمدي رخ نداده است .حالت سوم ،نيز نسبت به حالت دوم ،بيشترین
ميزان تحرک درآمدي را تجربه ميکند ،زیرا بيشترین تغييرات درآمدي در این حالت رخ داده است.
مثال سوم
براي روشنتر شدن مفهوم تحرک درآمدي از یک حالت دیگر ،از تغييرات توزیع درآمدي استفادهشده
است:
I.
( 2و  3و )1
( 1و  3و )2
II.
( 2و  3و )1
( 2و  1و)3
III.
( 2و  3و )1
( 3و  3و )1
IV.
( 2و  3و )1
(  3و 2و ) 3
در حالتهاي باال ،توزیع درآمد اوليه در تمامي حاالت یکسان است .در بين حالت یک و دو ،حالت
یک ،تحرک بيشتري را نسبت به حالت دو نشان ميدهد .همچنين در بين حالت سه و چهار ،در
حالت چهارم ،تحرک بيشتري نسبت به حالت سه وجود دارد.
 .2-5شاخصهاي اندازهگيري تحرک درآمدي
 .2-5-5تحرک

وضعی1

حرکت وضعي ،تحرک افراد را در توزیع درآمديشان در موقعيتهاي گوناگون (دهکها ،صدکها و
طبقات درآمدي) مورد بررسي قرار ميدهد .افراد در موقعيتهاي گوناگون ،تحرک وضعي را در صورتي
تجربه خواهند کرد که دهکها ،صدکها یا طبقات درآمدي آنها تغيير کنند .کينگ ()King, 1983
طبقهبندي جامعي از شاخص تحرک وضعي انجام داده ،و این شاخص را بهصورت زیر ارائه کرده است:
()1

]

| 𝑖𝑦|𝑧𝑖 −
)𝑦(𝜇

𝛾

𝑀𝐾 (𝑥, 𝑦) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [− 𝑛 ∑𝑛𝑖=1

در معادله باال  γميزان عدم تحرک را نشان ميدهد zi ،سطح درآمد فرد  iو ) μ(yمتوسط
درآمدي فرد در توزیع  yاست.

1. Positional movement
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جهتی1

این شاخص ،حدود بيثباتي و ناپایداري درآمد افراد را نشان ميدهد .براي توضيح بيشتر این شاخص،
فرض کنيد در یک اقتصاد دونفره ،درآمد فرد اول تا  12هزار دالر افزایش یابد و درآمد فرد دیگر تا
 12هزار دالر کاهش یابد .مشاهده ميشود که متوسط تغييرات درآمدي بين این دو فرد 12 ،هزار
دالر است .این حالت ،نشاندهنده نوعي از تحرک غير جهتي است .دو شاخص براي اندازهگيري تحرک
غير جهتي توسط فيلد و اوک ( )Fields and Ok, 1996 & 1999ارائه شده است که بهصورت زیر
ميباشد:
1

| 𝑖𝑥 𝑀𝐹−𝑂1 (𝑥, 𝑦) = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1|𝑦𝑖 −

()3

| 𝑖𝑥𝑔𝑜𝑙 −

()2
 .2-5-9تحرک

1

𝑖𝑦𝑔𝑜𝑙| 𝑛∑
𝑛 𝑖=1

= )𝑦 𝑀𝐹−𝑂2 (𝑥,

جهتی3

در شاخص تحرک جهتي به ميزان تغييرات درآمدي توجه نميشود بلکه به مسير این تغييرات اهميت
داده ميشود .بهعنوان مثال ،فرض کنيد در یک اقتصاد دونفره درآمد یک فرد به بيش از  12هزار
دالر افزایش یابد و درآمد فرد دیگر به کمتر از  12هزار دالر برسد .در این نوع از تحرک به تغييرات
درآمدي توجهي نميشود بلکه به مسير تغييرات درآمدي توجه ميشود .براي توضيح تحرک جهتي،
معموالً از یک تابع خطي و محدب استفاده ميشود .فيلد و اوک ( )Fields and Ok, 1999تابعي
محدب را بر اساس متوسط تغييرات لگاریتم درآمدي براي اندازهگيري تحرک جهتي پيشنهاد داده
اند که بهصورت زیر است:
()4

1

| 𝑖𝑥𝑔𝑜𝑙 𝑀𝐹−𝑂3 (𝑥, 𝑦) = ∑𝑛𝑖=1|𝑙𝑜𝑔𝑦𝑖 −
𝑛

 .2-5-4تحرک مطلق
در ادبيات تحرک درآمدي ،اصطالح تحرک مطلق در سه روش متفاوت بيان ميشود .اولين روش ،بيان
ميکند تحرک مطلق ميزان درآمد نسبي و یا سهمي است که یک فرد ثابت در طي زمان به دست ميآورد
و یا از دست ميدهد .در این روش ،مفهوم حرکت درآمدي جهتي به عنوان مفهومي نزدیک به مفهوم
تحرک مطلق مطرح ميشود .در روش دوم ،تحرک مطلق اغلب در ارتباط با تغييرات مطلق درآمدي مورد
استفاده قرار ميگيرد .مطالعات صورت گرفته در زمينه تحرک غيرجهتي به این مفهوم اشاره ميکند .در

1. Non-directional movement
2. Directional movement
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روش سوم ،در ارتباط با تغيير ناپذیري تحرک مطلق ،دیدگاههایي بيان ميشود که در این دیدگاه درآمدهاي
اوليه و ثانویه با یک ميزان مساوي افزایش ميیابند.
 .9روششناسی پژوهش
 .9-5معرفی مدل شبهپانل
این مدل ،با استفاده از دادههاي آماري شبهپانل ،پویایيهاي درآمد را تحت یک تابع رگرسيوني درجه
دوم و سوم با لحاظ متغيرهاي تأخيري مورد برآورد قرار ميدهد .تابع رگرسيون اوليه با در نظر گرفتن
این مطلب که همواره مشخصههاي هر نسل ،یک متغير توضيحي است و در بين این مشخصهها
خطاي اندازهگيري وجود دارد ،به صورت زیر نوشته ميشود:
2
𝑦𝑖,𝑡 = 𝛽1 𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 (𝑦𝑖,𝑡−1 ) + 𝛽3 (𝑦𝑖,𝑡−1 )3 + 𝛼 + 𝛾𝑖,𝑡−1
()1
براي تخمين مدل پویاي باال ميتوان از دادههاي پانلي استفاده کرد .اما استفاده از دادههاي پانلي
مشکالتي را نيز به همراه دارد .مشکل اساسي در به کارگيري دادههاي پانلي در ارتباط با طول دادههاي
پانلي است .از آنجایي که تحرک درآمدي ماهيتاً فرایندي بلندمدت و پویا بوده و براي اندازهگيري آن
نيز دادههاي پانلي بلندمدت الزم است که این دادهها در بيشتر کشورهاي در حال توسعه وجود ندارند.
بنابراین فقدان چنين دادههایي تصویر دقيقي از پویایي ارائه نخواهد کرد .با توجه به مشکالت مربوط
به دادههاي پانلي ميتوان از دادههاي شبهپانل استفاده کرد .بر اساس رویکرد شبهپانل ،اگر نسل  cبه
عنوان مجموعهاي از افراد که بر اساس ویژگيهاي مشخص شده درون هر نسل طبقه بندي شدهاند،
تعریف شود و سپس از درآمد خانوارهاي مشاهده شده در طول زمان متوسط گيري شود ،معادله باال
به صورت زیر درميآید:
1

1

2
3
𝑐𝑛∑ ( 𝑦̅𝑐 (𝑡 ),𝑡 = 𝛽1 𝑦̅𝑐(𝑡) ,𝑡−1 + 𝛽2
𝑦
𝑐𝑛∑ 𝑐𝑛( ) + 𝛽3
𝑖=1 𝑦𝑖,𝑡−1 ) + 𝛼 +
𝑛𝑐 𝑖=1 𝑖,𝑡−1

𝛾̅ 𝑐(𝑡),𝑡−1

()3

در رابطه فوق( t = 1231, ..... ,1282 :زمان) و( c = 1 , .... ,32نسل) است α .نشان دهنده
اثرات ثابت در معادله است .ویژگي اي که باعث تمایز تحرک مطلق از تحرک شرطي ميشود ،عدم
در نظر گرفتن اثرات ثابت در تحرک مطلق است .اثرات ثابت ،پارامتري است که ویژگي ناهمگني بين
افراد و خانوارهاي مختلف را نشان ميدهد .این ناهمگنيها ميتواند به دليل تفاوت در درآمد ،مخارج
و یا شغل و مواردي دیگر در بين خانوارهاي مختلف مطرح باشد .آنچه در تحرک مطلق فرض ميشود،
این است که در یک دوره پویا تمامي خانوارها داراي شرایط یکساني هستند .در واقع براي تمامي
1

𝑐𝑛∑ )𝑐𝑛( = 𝑡 ،𝑦̅𝑐 (𝑡 ),متوسط درآمد خانوار در
خانوارها یک  αنظر گرفته ميشود .متغير 𝑡 𝑖=1 𝑦𝑖(𝑡),
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نسل  cدر زمان  tميباشد که در دوره  tمشاهده ميشود (به عنوان مثال  ،𝑦̅1 (67 ),67متوسط مخارج
خانوار در نسل اول در سال  1231ميباشد که دادهها در همان سال مشاهده ميشوند).
متغير  𝑦̅𝑐(𝑡) ,𝑡−1متوسط درآمد خانوار در نسل  cدر زمان  tميباشد که دادهها در دوره  t-1باید
قابليت مشاهده شدن را داشته باشند ،اما به دليل اینکه دوره  tو  t-1با یکدیگر متفاوت هستند ،این
دادهها قابليت مشاهده شدن را از دست ميدهند (به عنوان مثال  ،𝑦̅1(68) ,67بيانگر متوسط مخارج
خانوار در نسل اول در سال  1239ميباشد که باید دادههاي آن در سال  1231مشاهده شود که به
هيچ وجه امکان پذیر نبوده و داده ،قابليت مشاهده شدن خود را از دست ميدهد) .این حالت در مورد
3
2
 𝑦̅𝑐(𝑡),𝑡−1نيز صدق ميکند .به همين سبب جهت رفع این مشکل و به منظور
 𝑦̅𝑐(𝑡),𝑡−1و
متغيرهاي
اینکه دادههاي متوسط مخارج خانوار در نسل  cقابليت مشاهده شدن پيدا کنند ،دوره زماني  tکه در
آن متوسط مخارج خانوار در نسل  cقرار ميگيرد ،به یک دوره زماني عقبتر یعني  t-1انتقال داده
ميشود .در این حالت ،معادله رگرسيوني تصحيح شده و این ایراد برطرف ميگردد .معادله رگرسيوني
به صورت صحيح به شکل زیر نوشته ميشود:
2
3
y̅c (t ),t = β1 y̅c(t−1) ,t−1 + β2 y̅c(t−1),t−1
+ β3 y̅c(t−1),t−1
+ α+φ
̅ c(t),t + 𝛾̅ 𝑐(𝑡−1),𝑡−1
()1
در معادله فوق با ایجاد تغييراتي در زمان 𝑦̅𝑐(𝑡−1) ,𝑡−1 ،نشان دهنده متوسط مخارج خانوار در نسل  cدر
دوره  t-1ميباشد که در همان دوره ،داده مربوط به آن مشاهده ميشود .براي بررسي ميزان تغييرات درآمدي
بين سرپرستهاي خانوارها درون یک نسل در دوره  tو  t-1و ميزان رشد نابرابري ،شيب درآمدي دوره  tنسبت
2
= 𝛽1 + 2𝛽2 𝑦𝑐(𝑡−1),𝑡−1 + 3𝛽3 𝑦𝑐(𝑡−1),𝑡−1
به درآمد دوره ( t-1

𝑡𝑦𝑑

𝑦𝑑) نشان دهنده تحرک

𝑡−1

مطلق در یک جامعه است .مقدار تحرک مطلق در بازه صفر تا یک تغيير ميکند .در صورتي که تحرک
مطلق مساوي با عدد یک شود ،در این صورت نوعي عدم همگرایي در درآمدها وجود خواهد داشت.
اگر تحرک مطلق مساوي با صفر شود ،در این حالت تحرک درآمدي کامل بوده و نابرابري فرصتي
برابر با صفر است .تحرک مطلق کوچکتر از عدد یک بيانگر نوعي همگرایي درآمدي بين افراد مختلف
است .به این معنا که تفاوت درآمدي بين افراد فقير و ثروتمند در طي زمان کاهش خواهد یافت
(.)Barro and Sala-i-Martin, 1999
تحرک مطلق بزرگتر از عدد یک بيانگر نوعي واگرایي درآمدي در بين افراد مختلف است .واگرایي
درآمدي به این معنا است که با گذشت زمان اختالف درآمدي بين افراد فقير و غني در حال افزایش
است و در نهایت ،اگر تحرک مطلق منفي شود ،در این حالت نوعي واژگوني درآمدي در طول زمان
رخ ميدهد و درآمد افراد ثروتمند در طي زمان کاهش ميیابد.
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 .9-2رويکرد نسلی
بهمنظور تخمين تحرک درآمدي از آمار استخراجشده از پيمایش هزینه -درآمد خانوارهاي شهري کل
کشور طي دوره زماني  1231-1282استفاده شده و در مدل از دادههاي هزینه بهجاي دادههاي
درآمدي بهره گرفته شده و جمعآوري اطالعات مربوط به درآمد به دليل حساسيت افراد در نسبت به
اعالم واقعي درآمد خود در کشورهاي مختلف با حساسيتهایي روبهرو بوده و در ایران نيز اطالعات
مربوط به درآمد افراد دچار کمگویي است که این مساله بهصورت اختالف معنادار بين متوسط درآمد
و هزینه خانوار منعکس ميشود .به همين سبب به دليل کيفيت بهتر دادههاي هزینه نسبت به
دادههاي درآمد و براي واقعي کردن تحليلها از دادههاي هزینه بهجاي دادههاي درآمد استفادهشده
است.
در اغلب کشورهاي درحالتوسعه ،دادههاي پانلي براي بررسي وضعيت خانوارهاي مختلف طي
زمان وجود ندارد .اما دادههاي مقطعي معموالً در بيشتر کشورها موجود هستند .به همين جهت
محققان براي بررسي وضعيت خانوارهاي مختلف از دادههاي مقطعي کمک ميگيرند .با استفاده از
دادههاي مقطعي ميتوان یک نمونه تصادفي از خانوارها را در طي زمان دنبال کرد؛ اما نميتوان با
استفاده از این دادهها مجموعه مشخصي از خانوارها را در طي سالهاي متوالي مورد بررسي قرارداد.
به همين علت دیتون 1در سال  1891پيشنهاد کرد که در صورت عدم دسترسي به دادههاي پانلي
ميتوان با استفاده از دادههاي مقطعي تکرار شده ،دادههاي شبهپانل را ایجاد کرد .در این روش،
نسلهایي 3بر اساس بررسيهاي مقطعي تکرار شده فراهم ميشود .درواقع این مدل ،متشکل از یک
سري مقاطع در طي دورههاي زماني مختلف است که هر مقطع بر اساس محدوده سني تعيينشده
مورد ردیابي قرار ميگيرد .در هر مقطع دادهها به یک سري از گروههاي سني ،هرکدام با محدوده
سني برابر بين دورههاي زماني طبقهبندي ميشوند .در این مدل ،براي تخمين روابط اقتصادي از
مقادیر ميانگين متغير نسلها استفاده ميشود .و هر نسل یک سري زماني از ميانگين متغير مشاهدات
را طي زمان دنبال ميکند .هر نسل ميتواند بر اساس یک یا ترکيبي از چند ویژگي از خانوار ساخته
شود؛ ویژگي سن ،تحصيل ،شغل و از این قبيل .دادههاي شبهپانل به دليل مزایایي که نسبت به
دادههاي پانلي دارند ،امروزه بهطور فزایندهاي در تحقيقات اقتصادي بهکار برده ميشوند .دیتون
( )Deaton, 1997مزایاي استفاده از دادههاي شبهپانل را اینچنين برميشمارد:

1. Deaton
2. Cohort
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الف) در مطالعاتي که با استفاده از دادههاي پانلي صورت ميگيرد ،معموالً دادههاي پانلي دچار
ریزش 1ميشوند .به این معنا که به دالیل مختلف ،تعدادي از خانوارها هرچند وقت یکبار و یا حتي
ساالنه از نمونه خارج ميشوند و خانوارهاي جدیدي جایگزین آنها ميشوند و بهتدریج امکان پيگيري
تمامي خانوارها در طول زمان وجود ندارد .بنابراین مجموعه دادههاي پانلي تهيهشده نميتوانند
ویژگيهاي جامعه را نمایندگي کنند .اما مشکل ریزش در دادههاي شبهپانل وجود ندارد و خانوارهاي
مشخصي که درون نسلها طبقهبنديشدهاند ،در طول زمان مورد ردیابي قرار ميگيرند.
ب) در دادههاي پانلي به دليل کم بودن تعداد دادهها و وجود خطاي اندازهگيري و تکرار در نمونه
نتایج تخمين تورش3دار ميشود که این مشکل در دادههاي شبهپانل به دليل فراهم آوردن تعداد
دادههاي زیاد ،رفع شده و تا حدي تورش پایين ميآید .با اینحال ،دادههاي شبهپانل داراي
محدودیتهایي هم هستند .بهعنوانمثال در این مدل ،تنها ميتوان ميانگين درآمد یک نسل در طول
زمان ،ميزان نابرابري و چگونگي تغيير این نابرابري در طول زمان را بررسي کرد .اما هيچ بحثي از
مدتزماني که افراد فقير هستند یا فقير خواهند ماند یا اینکه فردي که اکنون ثروتمند است ،آیا قبالً
فقير بوده یا بعداً هم ثروتمند باقي خواهد ماند ،ارائه نميشود .اما با اینوجود در صورت عدم دسترسي
به دادههاي پانلي دادههاي شبهپانل بهمنظور مطالعه پویایي تغييرات درآمدي مناسبتر ميباشند.
به همين منظور این مدل با  32دوره زماني و  32نسل سني ،به بررسي تحرک مطلق ميپردازد.
در این مدل ،هر گروه سني در بازه زماني  2سال تقسيمبندي شده است .و سپس بر اساس محدوده
ميانگين سني خانوارها (محدوده ميانگين سني سرپرست خانوار  31تا  12سال است .دامنه سني
معموالً براي مشاغل از سن  11تا  12سالگي در نظر گرفته ميشود که از طرف سازمان بينالمللي
کار دورهاي است که افراد شاغل ميشوند .علت اینکه بازه سني بين  31تا  12سال انتخابشده ،این
است که در بين بازه سني  11تا  32سال تعداد مشاهدات کافي نبوده است) مقدار ميانگين مخارج
واقعي (مخارج اسمي با قيمت ثابت سال  1292تعدیلشدهاند) در طي زمانهاي مختلف مورد ردیابي
قرارگرفته است .بهعنوان مثال در جدول ( )1نسل اول در سال  1231مربوط به خانوارهایي است که
داراي سن  11تا  18سال هستند .در رویکرد شبهپانل همواره در فاصله سني بيانشده سن متوسط
در نظر گرفته ميشود .بر اساس رابطه ( )9به خانوارهاي درون این نسل سن متوسط  19سال نسبت
داده ميشود.
Age=year-cohort-1
()9

1. Attrition
2. Bias
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در رابطه باال  : yearسال انجام نمونهگيري : cohort ،سال تولد سرپرست خانوار و  : ageسن
متوسط سرپرست خانوار در سال موردنظر است .در رویکرد شبهپانل ،پویایي مدل مربوط به ردیابي
خانوارها درطي زمان است .بهعبارت دیگر ،در نسل سني ساختهشده باگذشت زمان در هرسال ،یک
واحد به متوسط سني سرپرست خانوار اضافه ميشود که نشاندهنده پویایي این روند است .بهعنوان
مثال ،اگر نسل اول در طي زمان مورد ردیابي قرار گيرد ،در هرسال یک واحد به متوسط سني اضافه
ميشود .آخرین مشاهده در این نسل مربوط به سال  1218ميشود .این حالت به این معنا است که
اگر مشاهدات مربوط به نسل اول در طي سال  1292ردیابي شوند ،در این صورت ،سن متوسط
سرپرست خانوارها  11سال ميشود .با توجه به متوسط سني  31تا  12سال ،متوسط سن  11سال
از این دامنه خارج ميشود و این خانوارها جزء مشاهدات محسوب نميشوند .بنابراین مشاهدات مربوط
به سالهاي  1292تا  1282از این دامنه خارج ميشوند و خانههاي مربوط به این سالها خالي
ميماند .در این مدل ،پوشش خانوارهاي شهري در سالهاي مختلف متفاوت است .بيشترین حجم
خانوارهاي شهري مربوط به سال  1214با  11918مشاهده است .کمترین تعداد خانوارهاي شهري
مربوط به سال  1211با  1223مشاهده است .باوجود تفاوت در اندازه نمونهها در سالهاي مختلف،
نمونهها در هر دوره نماینده کل جمعيت هستند (جداول  1و .)3
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جدول  .5طبقهبندي سنی سرپرستهاي خانوار در  22نسل سنی طی سالهاي  5931تا 5932
1231 1239 1238 12 11 13 12 14 11 13 11 19 18 92 91 93 92 94 91 93 91 99 98 82
32

18

19

1229 -1212

31 33 32 34 31 33 31 39 38 12

11 19 18 32 31 33 32 34 31 33 31 39 38 12

13

11

1211-1212

14 11 13 11 19 18 32 31 33 32 34 31 33 31 39 38 12

12

13

1214-1213

11 13 12 14 11 13 11 19 18 32 31 33 32 34 31 33 31 39 38 12

12

48

1211-1218

49 48 12 11 13 12 14 11 13 11 19 18 32 31 33 32 34 31 33 31 39 38

41

43

1232-1233

41 43 41 49 48 12 11 13 12 14 11 13 11 19 18 32 31 33 32 34 31 33

44

42

1232-1231

43 42 44 41 43 41 49 48 12 11 13 12 14 11 13 11 19 18 32 31 33 32

41

42

1233-1239

28 42 41 43 42 44 41 43 41 49 48 12 11 13 12 14 11 13 11 19 18 32

29

21

1238-1221

23 21 29 28 42 41 43 42 44 41 43 41 49 48 12 11 13 12 14 11 13 11

21

24

1223-1224

22 24 21 23 21 29 28 42 41 43 42 44 41 43 41 49 48 12 11 13 12 14

23

21

1221-1221

22 21 23 22 24 21 23 21 29 28 42 41 43 42 44 41 43 41 49 48 12 11

38

39

1229-1242

31 39 38 22 21 23 22 24 21 23 21 29 28 42 41 43 42 44 41 43 41 49

33

31

1241-1242

34 31 33 31 39 38 22 21 23 22 24 21 23 21 29 28 42 41 43 42 44 41

32

33

1244-1243

31 33 32 34 31 33 31 39 38 22 21 23 22 24 21 23 21 29 28 42 41 43

1241-1248

31 33 32 34 31 33 31 39 38 22 21 23 22 24 21 23 21 29 28

1212-1213

31 33 32 34 31 33 31 39 38 22 21 23 22 24 21 23

1212-1211

31 33 32 34 31 33 31 39 38 22 21 23 22

1213-1219

31 33 32 34 31 33 31 39 38 22

1218-1231

31 33 32 34 31 33 31

1233-1234

31 33 32 34
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جدول  .2تعداد مشاهدات سرپرستهاي خانوار در  22نسل سنی طی سالهاي  5931تا 5932
32

63

66

61

61

63

62

64

69

421

425

929 214

912

421 944 915

62

65

13

16

11

13

11

14

19

12

15

12

33

36

5931

513 923 432 461 262 234 131 649 459 992 293 444 913

5926 -5952

299 921 494 459 956 912 391 463 464 123 962 144 914 912 462 921

5955-5959

223 995 193 152 913 929 113 5232 124 191 949 112 153 412

5954-5953

224 235 159 462 955 911 132

5951-5953

322

223 212 493 125 239 915 164 311

5922-5922

132

221 923 145 191 923 923 343 5249 321 122 459 133 159 126

5929-5921

232 919 131 116 931 961 113 5553 131 322 412 333 113 322

5923-5926

992 412 165 121 431 156

5923-5995

665 5539 5591 5239 5523

655

962 123 624 111 126 133 311 5642 613 644 122

5992-5994

314 5424 5229 5223 5216

931 415 163 653 112 322 5232 5121 331 342 112 5216 5223 316 5512 619 625 646 5225

5991-5991

112

356

921

119

432

411

163

441 195 111 961 936 924 464 411

332

331

364

353

412

153

361

115

112

331 431 432 436 129 196

5221

339

136

323

345 5114 652 625 114 615 193 162 311 169 356 316 162 123

424 412 434 119

132 131 329

431 422 912 161 431 936 151

5253 336 632 5252

5219 334 319 5253 5126 5293 5951 5445 5962 5449
355 5213 5213 5236 5514 5143 5412 5965 5425

125 151 931 122

5554

193 5536 5211

335 5213 333 313 5233

352

925 454

5996-5942

252 926 112 159 461 133 313 5131 323 354

5945-5949

11

5944-5943

5292

5293

145 136 194 111 5523 5612

594 235 993 996 931 125 5922 115 622 131 342 361 316 5251 341 321 5214 5223 5563 5491 5411 5432 5499
694 161 315 192 636 5231 323 5294 322 391 5524 5224 5522 5151 5491 5133 5123
5225 5246 5526 5114 5426 5424 5931
5223 5299 5924 5911 5241 5229
5251

325

322

665

652 699 5525

439 161 141 321 132

212

515

62

231 411 932 149 122 614 392 5263 5234 5556
326

312

111

221

935

5293 312
342

321

141

412

292 266

592

262

291

515

549

53116 53366

51522

519 213

432

516 919 214 961 951 194
554

521

524 519 221

5941-5943

522

5912-5912

36

5919-5911

34

5913-5916
5913-5935

541

5932-5934
5931-5933

52232 52126 55346 59514 52349 51163

54222

55535

9562 4465 1111 1356 1992 1613 52141 51613 3343 3363 1136 55119 55142

مجموع تعداد مشاهدات
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 .4نتايج
 .4-5نتايج تخمين تحرک مطلق
مدل رگرسيوني ارائه شده در رابطه ( )3از طریق روش حداقل مربعات معمولي و با بهکارگيري دادههاي
شبهپانل و عدم لحاظ اثرات ثابت برآورد گردیده و از نرمافزار  STATAجهت تخمين نتایج
استفادهشده است.
جدول  .9مقدار تحرک مطلق در فواصل زمانی مختلف
پنج سال
1362
3962
--319

چهار سال
3262
1262
--381

سه سال
1962
9262
--211

دو سال
9462
9862
--221

ساالنه
9862
8162
--211

تابع رگرسيوني
تابع درجه دوم
تابع درجه سوم
اثرات ثابت نسل
تعداد مشاهدات
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تحرک مطلق ،ميزان نابرابري فرصتي را در یک جامعه منعکس ميکند .در این حالت با عدم در
نظر گرفتن اثرات ثابت ،فرض ميشود که در یک دوره پویا تمامي خانوارها داراي شرایط یکساني
هستند .در واقع ،براي تمامي خانوارها یک  αدر نظر گرفته ميشود .نتایج تخمين نشانميدهد ميزان
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تحرک مطلق در طي زمان افزایش ميیابد .بهعبارت دیگر ،باگذشت زمان ميزان نابرابري کاهش
ميیابد اما سرعت کاهش نابرابري بسيار پایين است .مقادیر بهدست آمده در دوره چهار و پنج سال
بهمراتب نسبت به حالت اوليه کمترند .بهعنوان مثال مقدار تحرک مطلق در دوره ساالنه  2681تخمين
زدهشده است ،درحاليکه در دورههاي سه ،چهار و پنج سال مقدار تحرک مطلق  2612 ،2692و 2639
بهدستآمده است .این مقادیر حاکي از آن است که باگذشت زمان مقدار تحرک مطلق افزایش ميیابد.
لذا یک اختالف درآمدي  12درصدي بين خانوارها بعد از یک سال به  861درصد ميرسد .در این
حالت ،تنها  262درصد از اختالف بين افراد فقير و غني برطرف شده است .اگر نابرابري در دوره سه
سال بررسي شود ،این اختالف بعد از سه سال به  962درصد رسيده است .یعني حدود  3درصد
اختالف درآمدي بين افراد فقير و غني رفع شده است و هنوز حدود  9درصد اختالف درآمدي
باقيمانده و در دورههاي چهار و پنج سال این ميزان به  162و  369رسيده است .به عبارتي بعد از
چهار و پنج سال حدود  361و  263اختالف درآمدي رفع ميشود .همانطور که مشاهده ميشود با
گذر زمان اختالف درآمدي بين افراد فقير و غني کمتر شده و این اختالف از  861به  369رسيده است.
جدول  .4نتايج آزمون تخمين تابع درجه دوم و سوم
 Tبتا یک

تابع رگرسيوني

 Tبتا دو

F

R-sq

 Tبتا سه

3963
1162
دو سال
-1161
1363
سه سال
-1962
1863
چهار سال
-2163

-1963
-1862

تابع درجه دوم
تابع درجه سوم

2961314
126991

9162
9962

---1362

2361
-1363

تابع درجه دوم
تابع درجه سوم

186321
886482

1162
9162

---1363

2369
-1963

تابع درجه دوم
تابع درجه سوم

926498
126223

1162
1362

---3263

3863

تابع درجه دوم

116394

3162

---

-4163

تابع درجه سوم

316181

3362

-1263

4963

2363
-1463

تابع درجه دوم
تابع درجه سوم

216191
336138

1162
1962

---1163

پنج سال
-9361
1363

ساالنه
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مقادیر آماره 𝑡 در جدول ( )4نشان ميدهند که تمامي مقادیر  βدر سطح  81درصد معنيدار
ميباشند .آماره ضریب تعيين ،حاکي است که متغيرهاي به کار گرفتهشده الگوي برآورد شده ،بيش
از  82درصد از واقعيت را نشان ميدهند .این مقدار همچنين نشان ميدهد که متغيرهاي توضيحي
مدل ميتوانند بهخوب ي متغير وابسته را توضيح دهند که مبين آن است که مدل از قدرت توضيح
دهندگي باالیي برخوردار است.
 .4-2آسيبشناسی مدل
بررسی ناهمسانی واريانس
مشکل ناهمساني واریانس در دادههاي مقطعي متداولتر از دادههاي سري زماني است .در دادههاي
مقطعي معموالً در مورد اعضاء جامعه در یک مقطع زماني خاص بحث ميشود مانند خانوارها،
شرکتها ،زیر بخشهاي جغرافيایي همانند استان ،کشور و شهر .با توجه به اینکه دادههاي پانلي از
دادههاي مقطعي و سري زماني ،تشکيلشده است ،باید در مورد این دادهها نيز آزمون تشخيص وجود
ناهمساني واریانس انجام شود .برخي از عوامل کيفي ميتوانند بهغير از متغيرهاي توضيحي مدل بر
روي تابع موردنظر تأثير داشته و قابلاندازهگيري نباشند .اینگونه متغيرها اثرات خود را در پسماند
مدل مورد بررسي نشان خواهند داد که ممکن است واریانسهاي مختلف در مقاطع وجود داشته و
درنتيجه ،ناهمساني واریانس وجود داشته باشند .در این مطالعه ،با استفاده از نرم افزار STATA 11
آزمون ناهمساني واریانس LRTest 1انجامگرفته است .فرضيه صفر این آزمون مبني بر عدم وجود
ناهمساني واریانس و فرضيه مقابل آن به معناي وجود ناهمساني واریانس است .طبق نتایج حاصل از
این آزمون ،فرضيه  HOرد ميشود .بنابراین نتایج این آزمون ،نشاندهنده وجود ناهمساني واریانس
است .درنتيجه براي رفع مشکل ناهمساني واریانس ،از روش  GLS3استفادهشده است.
 .1نتيجهگيري
پژوهش حاضر با استفاده از دادههاي شبه پانل پویاي مخارج خانوارهاي شهري کل کشور در طي
سالهاي  1231-1282تحرک مطلق را به صورت غيرخطي مورد بررسي قرار داد .بر این اساس ،دو
تابع رگرسيوني درجه دوم و سوم جهت بررسي پدیده تحرک مطلق معرفي شد .نتایج تخمين زده
شده در هر دو تابع رگرسيوني درجه دوم و سوم تا حدودي یکسان هستند .این نتایج نشان ميدهند
که تحرک مطلق در کشور پایين بوده و نابرابري فرصتي در طي زمان در حال کاهش است .اما سرعت
1. Likelihood Ratio
2. Generalized Least Squares
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کاهش نابرابري پایين است .بنابراین این امکان وجود دارد که تا حدودي تفاوت بين افراد فقير و
ثروتمند در طي زمان کاهش یابد ،اما این همگرایي بسيار ضعيف خواهد بود .در واقع تا حدودي
وضعيت افراد فقير نسبت به گذشته بهتر ميشود ،ولي نابرابري بين آنها هنوز هم تا حدودي زیاد
است.

 ميرحسين موسوي و بتول آذري بنی، حسين راغفر/...بررسی تحرک مطلق غير خطی در توزيع
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